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Christine Pompéï

Els animals
de la sabana

DESCOBRINT EL MÓN

Descobreix els animals de la sabana, les 
seues particularitats i els seus costums, 

a través de belles fotografies i de fitxes amb 
textos curts i divertits. 

Un llibre per a saber-ho tot 
sobre els animals de la sabana!
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El lleó

G
raaa! Sóc el rei dels animals i així és el meu rugit! Tinc el pelatge 
d’un color rogenc i una melena al voltant del coll. Visc en grup. Sóc 

carnívor i per això menge... carn! Amb el cos musculós i les mandíbules 
potents, sóc un animal molt perillós.

Ja ho has endevinat? Sóc... el lleó.

RECORDA!

Com es diu el crit  

del lleó? 

El rugit. El lleó rugeix. 

I com s’anomenen la 

mare i el bebé lleó?

La lleona i el cadell  

de lleó.

HO SABIES?
El lleó dorm o descansa al voltant de vint 
hores al dia!

EXPRESSIONS
D’una persona que no té por 
de res, diem que és valenta 
com un lleó. 
I com menja algú que devora 
molt i de pressa? Com un lleó!
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S
óc un felí de color rogenc amb taques negres. Tinc les potes llargues 
i fines, el cap petit i dues ratlles negres que em baixen des dels ulls 

a cada costat del morro, com si foren dos rius de llàgrimes. Sóc l’animal 
terrestre més ràpid del món, i puc córrer a més de 100 quilòmetres per 
hora. Sóc cosí de la pantera. 

Ara ja m’has reconegut? Sóc... el guepard.

El guepard

RECORDA!Les dues ratlles negres  que baixen dels ulls del  guepard s’anomenen líniesde llàgrimes. Però no són  llàgrimes. El guepard no  plora, no patisques  
per ell! 

HO SABIES?A quin animal domèstic s’assembla el 
guepard? Al gat, però molt més gran!
El guepard no rugeix. Llança uns petits crits que s’assemblen estranyament als refilets dels ocells. 

Mira bé al teu voltant la pròxima vegada que sentes un piu-piu!

EXPRESSIÓ
Si et dic que eres ràpid com 
un guepard, és que vas molt 
ràpid!


